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מדרש רבה1

והיא לא נתכוונה אלא לשם שמים. אמרה: מה אנא מיזיל לי, ונשבוק הדין סבא בקלקוליה?! לפיכך הוצרך הכתוב לומר:
1ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה:

תנחומא2

למה גנבה אותם? כדי שלא יהו אומרים ללבן שיעקב בורח עם נשיו ובניו וצאנו. וכי התרפים מדברים הם? כן, דכתיב:
 ואתה אומר עיניים להם ולא יראו כל אותו עניין?! אלא תרפים. למה נקרא תרפים? לפי2(זכריה י) כי התרפים דברו און.

שהן מעשה תורדף מעשה טומאה. וכיצד היו עושין? מביאין אדם בכור ושוחטים אותו ומולחים אותו במלח ובשמים, וכותבין
על ציץ זהב שם רוח טומאה ומניחין הציץ במכשפות תחת לשונו, ומניחין אותו בקיר ומדליקין לפניו נרות ומשתחווים לו,

3ומדבר עמם בלחש, זה שאמר הכתוב: כי התרפים דברו און, לפיכך גנבה אותן רחל.

תוספות3

מה תרפים? שוחטין אדם … ולמה גנבתם רחל? שלא יגידו ללבן שברח יעקב. ואם תאמר אם כן מדוע לא הגידו לו "כאן
אנחנו עומדים" כשבקש באהל רחל. יש לומר לפי שרחל יושבת עליהן וגנאי גדול היה להם לומר שהם תחת אחור רחל

4שהם עושין עצמן עבודה זרה. דבר אחר להעביר מבית אביה עבודה זרה נתכוונה:

רבינו חננאל4

אםורבינו חננאל כתב כי מה שגנבה אותם כדי שיחזור בו ושיאמר אלוה הגנוב אין בו ממש, כדבר יואש שאמר (שופטים ו’) 
האמור תאמר אלהים אני לפני הורגך ואתה אדם ולאוכמו שאמר הכתוב (יחזקאל כ"ח) אלהים הוא ירב לו כי נתץ מזבחו, 

5א-ל ביד מחללך:

בכור שור5

, אבל, לבן היה עובד אותן,ולכן חמדתן רחלשהיו מדברים ואומרים על ידי מכשפים, את התרפים ואף רחל מצאה לגנוב 
6ועשה אותן עבודה זרה ...

ברכות6

אמר ליה רב פפא לאביי מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא … קמאי הוו קא מסרי
נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא
כרבלתא בשוקא סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה אגלאי מילתא דכותית היא שיימוה בארבע מאה זוזי א"ל מה שמך

7אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא:

תשובות והנהגות7

בעל תשובה הנמצא בבית אביו ויש שם טלויזיא ונוהג הבן להזיק את המכשיר לעתים תכופות כדי שלא יסתכלו בושאלה: 

.בראשית רבה פרשה ע"ד סימן ה’1
: “ואחשוב שעשתה זה רחל אם להרחיק מאביה זה הפעל המגונה או כדי שלא יקסום בו וידע אנה פנהרלב"ג שם. ובחזקוני שםוכן פירש ה2

יעקב או לשתי הסבות יחד".
. ועיין רבינו בחיי שם סוף פסוק י"ט שעירבב שני הפירושים יחד.תורה שלמה שם אות מ”ג, הובא במדרש תנחומא פרשת ויצא סימן י"ב3
.הדר זקנים שם4
.רבינו בחיי שם5
.בכור שור שם6
ברכות כ.7
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בני המשפחה, ושואל אם מותר לו להזיק כן.

 האיסור להסתכל בטלויזיא הוא חמור מאד, ומאביזרייהו דעריות הוא … אמנם נחלקו הקצות החושן והנתיבות המשפטהנה
(חו"מ סימן ג’) אם הדין כפייה לקיים המצוות מסור לבית דין דוקא או לכל אחד ואחד, … ונראה שצדקו אלו הפוסקים

שהצריכו בית דין דוקא לכפייה … ואף אם מעיקר הדין מוטל על כל אחד ואחד, נראה שאין להפקיר ממון ישראל בחנם,
וצריכים התייעצות ופסק מבית דין, דלפעמים בדרך לקיחת ממונו גורם ריחוק יותר, ואין כל אחד ואחד יכול ליקח ממון
חבירו בטענה שמתכוין לשם שמים להפרישו מאיסור. … ובברכות דחסידי קדמאי … ומשמע שראוי לקרוע בגדי פריצות

ולשלם במקום שיש חילול השם וכל שכן טלויזיא שמטמא עוד יותר, ורחל גנבה התרפים של אביה להפרישו מעבודה זרה
וכמבואר ברש"י …

אמנם דעתי נוטה שכל פעולה צריך שאלת חכם, וגם רב אדא בר אהבה אמר "מתון מתון וכו’", ואפילו רחל אמנו שגנבה
" הריעם אשר תמצא את אלהיך לא יחיההתרפים מאביה להפרישו מעבודה זרה והעלימה מיעקב שהקפיד בדבר, ואמר "

שלא היתה דעתו מסכמת לזה, ולבסוף נענשה רחל על ידי זה שמתה, … ולפעמים לא הגיע עדיין הזמן להפרישו מטלויזיא,
8ופעולה שלא בזמנה עלולה לפעמים לקלקל, ולכל עת ולכל זמן, ובעצת חכמים ישכון אור ואין לזוז מדבריהם. ...

לב אברהם8

, מעשה שהיה בעיר אחת בישיבה קטנה נתנו בכל יום להילדים לשתות חלב שחלבו עכו"ם, ויראי ד’ שבעיר בקשושאלה
מהנהלת הישיבה חדול מזה ולא הועילו בבקשתם ודחו אותם מיום אל יום עד שקם איש אחד וקנא קנאת ד’, ובבוקר אחד

כאשר הביאו החלב עכו"ם אל הישיבה שפך את כל החלב ארצה, כדי למחות בעוברי עבירה ולעורר דעת הקהל אל האיסור,
אך מנהלי הישיבה תבעו אותו לשלם ההפסד כדין מזיק, ונשאלתי אם יש ממש בטענתם, ותוכן השאלה אם המזיק ממון

, לענ"ד יש לפשוט דפטור מלשלם מהא דאיתא בברכות דף כ. …תשובהחבירו כדי לאפרושי מאיסורא חייב לשלם או לא. 
הנה מפשטות לשון הגמרא משמע שחיוב התשלומין היתה תוצאה מהא דאיגלאי מילתא דכותית הוה, אבל אלמלי היתה בת

9ישראל היה פטור מלשלם, …

שלמת חיים9

באחד שמצא בתוך גמרא אחת בבית המדרש מונח שם איזה ביכעל בלע"ז מדברי חול, אשר כנראה נער שקורא בזה שכח
מהענין מתון מתון ארבע מאות זוזי שוה, יש לפשוט, אבל על כלתשובה: בתוך הגמרא שלו, והלה מתוך קנאות שרפו, … 

 בחד דוכתא דנתאספו בחורים ובתולות בהוללות, ואחד מתוך קנאות שלא היה אפשר בידו10פנים נראה שראוי לתשלומין.
זה עשה מצוה שנתפרדו, אבל פשיטא שחייבתשובה: למחות באופן אחר שבר את המנורה שהאירה ונתפרדה החבילה. … 

11לשלם.

ר’ יהודה הרצל הנקין10

עוררתי לו על שהמורים לוקחים חפצים מן התלמידים ומחזירים להם רק כעבור ימים או שבועות או אם יטיבו דרכם, ולע"ד
 ואם משום שמדמים שכיון שנהגו כן בודאי הוא מותר, כבר12צריך למחות בידם דקעברו על לא תגנוב על מנת למיקט …

אמרו במסכת יומא פו. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר עכ"ל וכל שכן אם עברו עמו שנים ושלושה
מחבריו. ועוד שמנהג זה לא נתפשט עד לאחרונה וגם היום אינו ברוב המקומות ולא נשמע כמוהו בכל הדורות ולא נזכר כלל

13בפוסקים. והיום נתפשטו כמה טעויות ...

.פה ופה, הובא / תורגם שו"ת תשובות והנהגות חלק א' סימן שס"ח8
.שו"ת לב אברהם סימן ע"ה9

.223  שו"ת שלמת חיים (ירושלים ה’תשס"ז) [הלכות אבידה גזילה ונזיקין] סימן מ"ח עמוד 10
שם סימן נ’.11
.שו"ת בני בנים חלק ב’ סימן סימן מ"ז12
.שם בסוף התשובה ד"ה ואם משום שמדמים13

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20022&pgnum=195
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20022&pgnum=189
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46247&pgnum=232
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1653&pgnum=126
http://daattorah.blogspot.com/2012/07/rav-sternbuch-destroying-television-to.html
http://matzav.com/rav-moshe-shternbuch-can-you-smash-your-parents-television-set/
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20025&pgnum=257

	1 מדרש רבה
	2 תנחומא
	3 תוספות
	4 רבינו חננאל
	5 בכור שור
	6 ברכות
	7 תשובות והנהגות
	8 לב אברהם
	9 שלמת חיים
	10 ר’ יהודה הרצל הנקין

